Bestyrelsesmøde den 29. februar 2016 kl. 17.00
Sted:

Cyklebanen

Deltagere:

Kim Hylleberg
Michael Berling
Torben Skovgaard
Lars Henriksen
Rikke Bjørn Sørensen

Punkter til diskussion:
1. Økonomisk status
a. Der er sket opdeling af medlemsgrupper i henhold til beslutningen på generalforsamlingen
b. Bu attester – Torben søger
c. Økonomi generelt – Det går planmæssigt, ca. samme antal medlemmer, Der er en del
likvider bundet i varelager af tøj
d. Vi skal have det nye tøj lagt i klubmodul, Berling skriver det på facebook
2. Evt. nyt fra diverse udvalg
a. Århus Rundt udvalget har haft møde og de er klar – ruterne er lavet lidt om – sandwich og
morgenbrød leveres af Briancon. Webike og Craft leverer spurtpræmier
b. Bu deltager i Tysklandsløb, træningslejre Stensballe og Saksild, og opstarter træning nu
c. UT havde en god træningslejr.
d. Elite udvalget – vi har et problem omkring måden de agerer over for sponsorer og tegner
klubben på helt generelt. Muff, Hjørngaard, Eskild til møde. Mødet sættes op af Michael.
Michael og Rikke deltager i mødet.
3. Status på udarbejdelse af årshjul
a. Kim og Lars udarbejder oplæg og sender rundt. Vi gennemgår det på mødet den 25/4
4. Sponsorer/sponsorudvalg
a. Der er utilfredshed med at Webike teamet kører på Look cykler
i. Hjørngaard har forsøgt at få fat på Ulrik, som er tidligere direktør i Webike
ii. Torben og Michael tager dialogen med Webike
b. Chris Haldager, Brian Lund Nielsen, Orla Dambo, Nielsen. Repræsentant fra eliteudvalget.
Michael Berling bliver bestyrelsens repræsentant. Michael kalder ind til første møde
5. Kommunikation / Hjemmeside

a. Hjemmesiden trænger til opdatering, Frederik Muff gennemlæser, Udvalgene
gennemlæser deres del af hjemmesiden og opdaterer oplysningerne. Trænere og udvalg på
hjemmesiden med kontaktinfo
6. Tøjstatus
a. Har vi nok
i. Vi mangler langærmede trøjer
ii. Der er bestilt yderligere tøj
b. Hvad gør vi med børnene
i. Torben tager dialogen med Craft
ii. Torben skriver til DCU for at få bekræftet at der kan køres i de gamle trøjer
7. Salg af gavekort
a. Hvordan får vi dem solgt når vi selv håndterer tøjet
b. Der laves et opslag til Facebook og hjemmesiden. Berling laver opslaget
8. Bill Board Jyllands Alle
a. Indgangen / tælleapparatet fjernes
b. JC afa /decaux
c. MB tager teten på den her.
9. Bil – er ikke aktuelt – det bliver for dyrt
10. Løb/events
a. Aarhus Rundt (taget under tidligere punkt)
b. ”Træd til” afventer yderligere info fra Århus Mountainbikeklub – Jesper K. Torben er
kontaktperson fra bestyrelsen – aflyst i Århus
c. Baneløb Der er planlagt 6 løb. 20/5, 3/6, 24/6, tirsdag den 2/8 og lørdag 13/8 samt 9/9.
Michael og Johannes styrer egenhændigt planlægningen.
d. Licensløb – der afholdes licensløb den 10/9. Det er Jysk Fynsk mesterskab i enkelstart. Jes
og Jacob Frandsen, Brian Egeberg arrangerer i samarbejde med Torben løbet. Der er møde
torsdag den 3. marts.
e. Crossløb – Grote Preijs 12 februar. Afviklet og gik fint
f. Klubfest – Michael Berling arrangerer 1. oktober 2016
g. Klubaftener motion arrangerer – opfordre til at klublokalerne bruges.
h. Klubmesterskab 5 afdelinger, Vi forsøger at få et medlem med fra hver afdeling så
mesterskabet bliver bredt funderet. Rbs koordinerer med Kaj og sender besked til hvert
udvalg.
i. DM landevej 2017/2018
i. Johannes Ollerup Sall vil gerne lave det. Johannes laver et oplæg og kommer med
et bud på fordeling mellem Johannes og CK
j. Events uden for klubben (cyklo/coast2coast)
i. Opsætning og nedtagning af målområde til Coast2coast – 20. august 2016
ii. Flagvagter til Cyklo – 21. august 2016
iii. Motionsgadeløb i Viborg – lejes af os
k. DGI – Tv2 på Tour.

i. Spørg Johannes – som kan lave et oplæg

11. Tilskudsregnskab
a. Godkendt og underskrevet
12. Aflønning og tilbagebetaling af kontingenter
a. Torben aflønner efter samme takst som 2015
13. Markedsplads Klubmodul
a. Vi undersøger hvad der skal til for at vores sponsorer kommer på og derefter skal vi have
dialogen med Webike
14. Evt
a. Cyklebanen – vi skal have reklamer på banen. Johannes sætter det i gang med trykte
reklamer
b. Besøg fra Italien. Der kommer 18. deltagere fra den 2/5 til den 8/5. Brian Egeberg og RBS
sørger for program
c. Nøgler – hvem må få nøgler. Holdningen er at man skal være leder, eller træner og have en
grund til at få nøgle. Der kan laves afvigelser
d. Kim spørger Johnny, hvad vi må gøre ved køkkenet. Kunne vi evt. få et par højskabe op som
kan låses af. Kan vi få nogle komfurer el. lignende sponsoreret?

Referent Rikke Bjørn Sørensen 29/2 2016.

Næste møde 25. april 2016 kl. 17.00 på Cyklebanen
RBS laver dagsorden
Lars sørger for forplejning

